29 -08 - 2018
Αιτήσεις εγγραφής στα ∆ηµόσια ΙΕΚ
Τα Ι.Ε.Κ. ανήκουν στο µη τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης. Παρέχουν Αρχική
Επαγγελµατική Κατάρτιση σε µεγάλος πλήθος ειδικοτήτων, µε σκοπό οι σπουδαστές τους να αποκτήσουν
τα προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα για επαγγελµατική
αποκατάσταση και θα διευκολύνουν την προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της παραγωγικής
διαδικασίας.
Τα Ι.Ε.Κ. απευθύνονται σε ενήλικες αποφοίτους Λυκείου που δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και επιθυµούν να λάβουν αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας.
Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι Γ.Ε.Λ., απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. (στο γ’ εξάµηνο συναφούς ειδικότητας), Σχολών
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ καθώς και Τµηµάτων Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. περιλαµβάνει 4 εξάµηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάµηνο
Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας σε επιχειρήσεις και φορείς του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆.. Το
εξάµηνο αυτό στοχεύει στην αναβάθµιση των προσόντων των καταρτιζόµενων και την αφοµοίωση
απαραίτητων επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα διευκολύνει την οµαλή µετάβασή
τους από το χώρο της αρχικής κατάρτισης στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισµών
και αυξάνοντας τελικά τις πιθανότητες απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας.
Η Πρακτική άσκηση µπορεί να αρχίζει µε την ολοκλήρωση του 2ου εξαµήνου σπουδών ενώ το Πρόγραµµα
Μαθητείας στα Ι.Ε.Κ. απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 4ο εξάµηνο
φοίτησης και δεν έχουν πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση. Οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα Μαθητείας
ΙΕΚ έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώµατα, µισθό ίσο µε το 75% του κατώτατου µισθού και ασφάλιση.
Οι καταρτιζόµενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Ι.Ε.Κ. λαµβάνουν "Βεβαίωση
Επαγγελµατικής Κατάρτισης" (Β.Ε.Κ). Η βεβαίωση αυτή τους προσφέρει το δικαίωµα να συµµετέχουν στις
εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης για την απόκτηση ∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής
Κατάρτισης επιπέδου 5, το οποίο είναι αναγνωρισµένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες τις
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εγγραφές πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικές αιτήσεις από 28/8-04/09 (15.00 π.µ.)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προτεινόµενες ειδικότητες:
http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1521-eidikotites-dimosion-iek-etous-katartisis-2018-2019
Για αιτήσεις:
http://diek.it.minedu.gov.gr
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